
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREME 
USJ-OSAKA 

TOKYO  

8D5N BY 

JAPAN AIRLINE 
 

10-17 ตลุาคม 2561  59,900.- 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงเกยีวโต-วดัน า้ใส (คโิยมสิ)ึ-วดัปราสาทเงนิ 

กงิคาคจุ-ิศาลเจา้ฟูจมิอินิาร-ิเมอืงนาโกยา่-เมนูป้ิงยา่ง 
 √ X 

OSAKA HOTEL 

OR SIMILAR 

3 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – เมอืงนาโกยา่ – เมนูป้ิงยา่ง √ X √ 
CASTLE PLAZA 

NAGOYA HOTEL 

4 

สมัผสัประสบการณน่ั์งชนิกนัเซน-แวะทะเลสาบฮามานะ- 

อทุยานฮาโกเน่-แวะชมทะเลสาบอาช-ิน่ังกระเชา้ขึน้หุบเขา 

โอวาคดุานิ [เทีย่วเดยีว]-แชน่ า้แร ่

√ √ √ 
MOTOSU VIEW 

ONSEN ♨ 

5 
ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก 

เมอืงคามาครุะ-พระใหญไ่ดบุตส-ึเมอืงโยโกฮาม่า-พพิธิภณัฑร์าเมน 
√ √ √ 

ARIAKE 

WASHINGTON 

6 
อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

ดสินียแ์ลนด ์
√ X X 

ARIAKE 

WASHINGTON 

7 
วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปูกบั TOKYO SKY TREE-ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ 
√ X X  

8 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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UNIVERSAL / 3 วดัดงัเมอืงเกยีวโต / น่ังชนิกนัเซน / น่ังกระเชา้โอวาคดุานิ 

ขึน้ฟูจ ิ/ คามาครุะ / วดัอาซากซุะ / ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ ขาป ู/ ป้ิงย่าง / ชาบ ู/ ออนเซน 

 

วนัทีห่น่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น.   นัดพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.00 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 728 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

วนัทีส่อง :      สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัน ้าใส (คโิยมสิ)ึ – วดัปราสาทเงินงินคาคุจ ิ

                     ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 

06.30 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

ชมวดัปราสาทเงินงินคาคุจ ิวดัในลทัธเิซนสรา้งขึน้ปี 

ค.ศ.1482 โดยโชกณุอะชกิางะ โยชมิาสะ เดมิเป็นที่

พ านักของท่านโชกณุ ทีส่รา้งตามแบบวดัทอง คนิคาคจุ ิ

เพือ่เป็นทีพ่กัยามเกษยีณ และไดถ้กูดดัแปลงเป็นวดัเซน 

ในปี 1490 วดัเงนิกลายเป็นศนูยร์วมศลิปะวฒันธรรม

ญีปุ่่ นในยคุสมยัเฮอนั ทีแ่พรข่ยายไปทั่วประเทศญีปุ่่ น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแพรข่ยายจากยคุน้ันเชน่ พธิชีงชา การจดัดอกไม ้การออกแบบสวน และ ศลิปะการแสดงโน 

เป็นตน้  ภายในวดัเงนิ มอีาคารตา่งๆ สวนมอสอนัสวยงาม และ สวนทราย ท่านสามารถเดนิชมสวน และวดัตาม

เสน้ทางทีก่ าหนด ซึง่จะไดช้มปราสาทอนัสวยงามประกอบกบัสวนทีต่กแตง่ไวอ้ยา่งลงตวั 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูชาบูหรอืหมอ้ไฟ] 

 

วดัน ้าใส (คโิยมสิ)ึ นับเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงในหมู่

นักท่องเทีย่วมากทีส่ดุของเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี 780 

บรเิวณน า้ตก โอโตวา ในเนินเขาดา้นตะวนัออกของเมอืง

เกยีวโต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกของยเูนสโกในปี 

1994 ดัง้เดมิวดัเกา่แกก่วา่พนัปี แตอ่าคารทีเ่ห็นใน

ปัจจบุนัสรา้งเมอืปีค.ศ. 1631-1633 สมยัโทคงุาวะ อเิอ

มทิส ึสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของวดัคโิยมสิ ึคอือาคารหลกั

ทีม่รีะเบยีงยืน่ออกมาเป็นลานบรเิวณหนา้ผาเป็นจดุท าววิ

ทีส่วยงาม อาคารไมท้ีม่เีอกลกัษณท์างสถาปัตยกรรม 

 

 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้ง

ในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ช ือ่กนั

วา่เป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายใน

ศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็น

อโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 
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ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด  

ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 
 

   อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL 

 

วนัทีส่าม :       สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO – เมอืงนาโกยา่ – เมนูป้ิงยา่ง 

 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเลน่หลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจาก

หนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาส

สคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 
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1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิจูน์

ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

ตวัการต์นูสดุน่ารกัช ือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้่านพบกบัโซน“HARRY 

POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวท

มนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอืจะมนัสส์ดุเหวีย่งไปกบัเหลา่มนิเน่ียนตวัเหลอืงทีอ่อกมาโชวค์วามน่ารกั

แบบสาวกไม่ควรพลาด   

   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบุฟเฟ่หป้ิ์งยา่งพรอ้มอาหารญีปุ่่นนานาชนิด] 

  เขา้พกั ณ โรงแรม CASTLE PLAZA NAGOYA HOTEL 

 

วนัทีส่ี:่      สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อทุยานฮาโกเน่ 

                       แวะชมทะเลสาบอาช ิ– นั่งกระเชา้ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว] – แชน่ ้าแร ่
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
สมัผสัประสบการณน์ั่งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวั

กระสนุ รถไฟทีถ่อืไดว้า่มคีวามปลอดภยั สะดวกสบายและตรง

เวลาทีส่ดุในโลก ดว้ยความเรว็สงูสดุเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม.  

แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะ พนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ใหท่้านไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอื

เลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิด เชน่ พายปลาไหล, 

ปลาไหลอบซอีิว้ 
 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

Hakone (ฮาโกเน่) เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุโตเกยีว ระยะทางจากโตเกยีวมาประมาณ 70 

กโิลเมตรเท่าน้ัน ท าใหเ้มอืงแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในจดุหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพราะเต็มไปดว้ยแหลง่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมธีรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ ์ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งออนเซน็ ฮาโกเน่เป็นเมอืงทีย่งัมี

ภเูขาไฟทีย่งัไม่ปะทุหลงเหลอือยู ่และทีส่ าคญัคอืแหลง่ท่องเทีย่วหลายแหง่สามารถชมววิภเูขาไฟฟูจไิดน่ั้นเอง 
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ผ่านชมทะเลสาบอาช ิ เกดิขึน้หลงัจากการประทุของภเูขาไฟ

ฮาโกเน่เมือ่ 3,000 ปีกอ่น โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจทิีง่ดงาม

ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกเน่  

นั่งกระเชา้ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ [เทีย่วเดยีว-ลงโดยบสั]  

ทีย่งัครกุรุน่ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยูต่ลอดเวลา โดยชาว

ญีปุ่่ นมคีวามเช ือ่วา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุ

ยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

 
  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

  เขา้พกั ณ โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีห่า้ :  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

                   เมอืงคามาคุระ – พระใหญไ่ดบุตส ึ– เมอืงโยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเมน   
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกในเร ือ่งความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุ่งหมายของนักท่องเทีย่ว

ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล น าท่านขึน้สูช่ ัน้ที ่5 

ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิ 

 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นที่

ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายุ

กวา่ 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่

น า้เย็นจากแหลง่น า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกั

ดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ  
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   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

หลวงพ่อโตไดบุตส ึทีม่คีวามสงูถงึ 11 เมตร และหนักกวา่ 93 ตนั 

โดยชา่งหลอ่ตัง้ใจใหอ้งคพ์ระน้ันผดิรปูมาตัง้แตต่น้เพือ่ทีเ่มือ่มอง

จากดา้นหนา้องคพ์ระห่างออกมาราว 4-5 เมตรจะเห็นสดัสว่นของ

องคพ์ระรบักนัทัง้องคใ์นสมยักอ่นองคพ์ระน้ันประดษิฐานอยูใ่นวหิาร

ไมท้ัง้หลงั แตไ่ดถ้กูแผ่นดนิไหวและคลืน่ยกัษส์นึามกิวาดหายไปเมือ่

ปี 1495 แตน่่าอศัจรรยท์ีอ่งคพ์ระน้ันไม่ไดร้บัความเสยีหายแตอ่ยา่ง

ใด  

 

พพิธิภณัฑร์าเมน ก าเนิดมาจากความคดิทีจ่ะใหค้นทั่วไป

สามารถลิม้รสราเมนชือ่ดงัจากเมอืงตา่งๆทั่วประเทศญีปุ่่ นไดใ้นที่

เดยีวโดยไม่ตอ้งเดนิทางไปไกลๆ ถอืวา่เป็นสวนสนุกดา้นอาหารแห่ง

แรกของโลกทีม่อีายกุวา่ 20 ปี มรีา้นราเมนทัง้หมด 9 รา้นในพืน้ที ่

3 ช ัน้ทีถ่กูออกแบบจ าลองเป็นหมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณในปี 1958 ปีที่

มกีารคดิคน้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูขึน้ ใหท้่านไดต้ามรอยความอรอ่ย

ของสดุยอดราเมนตามอธัยาศยั 

 

  รบัประทานอาหารเยน็ ณ พพิธิภณัฑร์าเมน [แจกคูปอง] 

 

  เขา้พกั ณ โรงแรม ARIAKE WASHINGTON HOTEL  

 

วนัทีห่ก:  อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิดสินียแ์ลนด ์     
  

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มี

ไกดแ์นะน าการเดนิทางใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ชอ้ปป้ิงชบูิยา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิ

ขนาดใหญใ่จกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องยา่นนีก็้คอื  

หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญเ่ป็นการตดักนัของถนนหลายสาย

ดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้น



 8 

 

จากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านไดเ้ก็บรปูเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่

ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึช ือ่ดงัที่

เป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน ... พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, 

กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอยา่งจใุจ 

 

ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ คอืแหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสดุชคิแห่งหน่ึงของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีเ่ต็มไป

ดว้ยสสีนัและความหลากหลายของแฟช ัน่หลากสไตลท์ีด่แูลว้รบัรองวา่แปลกตาส าหรบันักท่องเทีย่วตา่งชาติ

อยา่งเรา แตน่อกจากแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแลว้ในฮาราจกูยุงัมสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจอกีหลายแห่ง เราจงึขอพา

ทุกคนไปทวัรเ์ดนิเทีย่วเลน่ในฮาราจกูชุมสสีนัของยา่นนีภ้ายในหน่ึงวนั ใครพรอ้มแลว้ตามเรามาเลย! 

หรอืซ ือ้ทวัรเ์สรมิ ดสินียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซ ึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้ง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ให ้

ท่านสนุกสนานกบัเคร ือ่งเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท่้านเลน่เคร ือ่ง

เลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร ือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกั

ของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year 

ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวั

การต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ย

ซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์(ราคาบตัรดสินียท์่านละ 2,700.- บาท-ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 

  อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 

  เขา้พกั ณ โรงแรม ARIAKE WASHINGTON HOTEL 

 

วนัทีเ่จด็ :   วดัอาซากุซะ – ถา่ยรูปกบั TOKYO SKY TREE – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ  

                    ** เดนิทางโดยรถไฟทางบรษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้** - สนามบนิฮาเนดะ   

 รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** เดนิทางโดยรถไฟทางบรษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้** 

วดัอาซะกุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพร

จากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บ

กบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัได ้

ภายในวดั ฯลฯ ถา่ยรูปกบั TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณ

สะพานขา้มแม่น า้สมุดิะ (ใกลว้ดัอาซากสุะโดยการเดนิ) โดยเป็น
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หอคอยสง่สญัญาณโทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012  มคีวามสงูที ่634 

เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก  
 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 

รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืก

เดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  

 อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

**** ไกดส์ง่ทุกท่านทีส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ดว้ยตวัท่านเอง **** 

 

วนัทีแ่ปด :   สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ   ฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

********************************************************************************************* 

 

EXTREME USJ-OSAKA TOKYO 8D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

10-17 ตลุาคม 2561 

** วนัหยดุยาว ** 
59,900.- 56,900.- 50,900.- 9,900.- 39,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 2,000 เยน หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั หาก

กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการ

บนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 
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 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 
 


